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 غري شرعية و اثرها على التنمية يف تنامي ظاهرة اهلجرة 

          منطقة مشال افريقيا 

  راد بن قيطةــــــــمأ.

 ار عنابةجامعة باجي خمت

 حممد أمني بن جياليلأ.

 -بومرداس –جامعة حممد بوقرة 

 ملخص الدراسة:      

إن تصـــــــاعد وترية اهلجرة غري الشـــــــرعية كظاهرة يعود إىل الظروف الســـــــياســـــــية واألمنية  
املتدهورة واخلطرية اليت عرفتها مناطق كربى من دول العامل الثالث، وتعد  واالقتصـــــــــــــــادية

ها هذه الظاهرة خاصــــة ملا أابنت عنه نتائج الســــتفحالمنطقة مشال إفريقيا مرتعا مهما 
مية أبشـــــــــــــــكاهلا، فإشـــــــــــــــكالية اهلجرة والتنمية هي من أولو�ت الســـــــــــــــلبية يف ميدان التن

الســياســات التنموية لدول مشال إفريقيا، خاصــة وأن هناك تباينا واضــحا يف وترية التنمية  
لوضـــــــــعية ا املســـــــــتقبلة وهيوالدول األوربية  –منطقة مشال إفريقيا  –بني الدول الطاردة 

 صــــــاديةاقتالتعاون من أجل تنمية  اليت تقف وراءها جمموعة من الســــــياســــــات ومشــــــاريع
 تكفل احلّد من أسباب اهلجرة غري الشرعية يف املنطقة . واجتماعية
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بناءا على ما ســـــبق، هتدف هذه الدراســـــة إىل اإلجابة عن ســـــؤال اهلجرة غري الشـــــرعية، 
 أسباهبا، تداعياهتا، وأهم احللول املقرتحة يف إطار متغري التنمية.

 ياســـــــــــــــات العامة الداخليةاهلجرة غري الشـــــــــــــــرعية، التنمية، الســـــــــــــــ الكلمات املفتاحية:
 واخلارجية

 مقدمــــة: 

إن تنامي اهلجرة غري الشـــــرعية يرجع إىل جمموعة من األســـــباب والعوامل الدافعة         
إىل هجرة الوطن، وترتبط ابألســــــــــاس مبشــــــــــكلة التنمية والتهميش واهلدر الذي يعيشــــــــــه 

 اصـة دول منطقة مشال إفريقيا، فالدراسـات والتقارير الدوليةاملواطن يف الدول القطرية خ
ربقيا خاصــــة من دول إف –حلركة اهلجرة غري الشــــرعية تشــــري أ�ا حركة من الدول النامية 

واليت تتميز برتاجع لنســـــــــــــــب النمو والتنمية  –جنوب الصـــــــــــــــحراء، ودول مشال إفريقيا 
الدول  ة بنيالتنميواضـــح يف وترية ذلك أن هناك تباين  الصـــناعية.اإلنســـانية حنو الدول 

 لتباين نتيجةاوالدول األوربية املســـــــــــــتقبلة، ويعترب هذا  –منطقة مشال إفريقيا  –الطاردة 
لتذبذب وترية التنمية يف دول مشال إفريقيا اليت ال تزال اقتصــــــاداهتا هشــــــة تعرف العديد 

لق بيئة خ ما يواالجتماعالسياسي  االستقرارحالة من عدم  وتعيش يفمن املصاعب، 
دافعة للهروب عن طريق اهلجرة إىل الدول القادرة على محاية حقوق اإلنســــــــــان والعيش 

 الالئق.

وامل ما هي الععلى ضــــوء ما تقدم حتاول هذه الدراســــة اإلجابة على التســــاؤل التايل: 
قة وما أثرها على التنمية يف منط الشـــــــــــرعية؟الدافعة إىل تنامي ظاهرة اهلجرة غري 

 الظاهرة؟وما هي السياسات الكفيلة للحد من تفاقم هذه  إفريقيا؟مشال 

أوال: ماهية اهلجرة غري الشرعية:
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تعترب اهلجرة يف مفهومها العام ظاهرة ســــكانية ينتقل فيها املهاجر حبثا عن حياة أفضــــل 
الثقافية، والصـــــــحية والتعليمية و  واالجتماعية والســـــــياســـــــيةيف مجيع جوانبها اإلقتصـــــــادية 

 بعيدا عن كل الظروف اليت دفعت به إىل ذلك من حروب وفقر وبطالة...إخل.

أما تعاريف اهلجرة فتختلف وتتعدد ابلنظر لتعقد وتشـــــــــــــابك مظاهرها ومعايريها،       
 أب�ا:" أن يرتكWikipidiaفإذا إعتمد� على املعيار اجلغرايف، تعرفها املوســــــــــوعة احلرة 

شــــــــــــخص أو مجاعة من الناس مكان إقامتهم لينتقلوا للعيش يف مكان آخر، وذلك مع 
نية البقاء يف املكان اجلديد لفرتة طويلة، أطول من كو�ا ز�رة وســفر"، أما يف املوســوعة 

، وحســـــب 1الســـــياســـــية فهي كلمة تدل على اإلنتقال املكاين أو اجلغرايف لفرد أو مجاعة
فاهلجرة مفهومان أحدمها عام أحدمها عام يعين احلركة  M.Tribalatتريباال األســــــــــتاذ 

والفعل اآلين يف اإلنتقال إىل دولة غري األصــــــل"، واآلخر خاص يعين دخول أشــــــخاص 
 .2يقيمون لفرتة معينة فوق إقليم دولة غري دولتهم

ومن بني التعـــاريف اليت تعتمـــد على معيـــار دوافع اهلجرة جنـــد املعجم القـــانوين، الـــذي 
ا عملية يذهب من خالهلا شخص إىل غري بلده األصلي من أجل إجياد عمل يف يعتربه

الذي يعرف لنا املهاجر أبنه P. Georgeجورج، كما جند الكاتب 2البلد املســتقبل
الشـــــــــــخص الذي يبدي الرغبة يف تغيري اإلقامة من بلده األصـــــــــــلي ليقيم يف دولة أخرى 

و الشــخص ه –عنده  –ل األجنيب وحيصــل على جنســيتها ويندمج يف جمتمعها، والعام
الــذي ينتقــل من بلــده إىل بلــد آخر من أجــل العمــل، والالجئ هو الشـــــــــــــــخص الــذي 

 يضطر إىل مغادرة بلده بسبب خوفه على حياته إن بقي يف بلده األصلي.

أما ابحلديث عن املعيار القانوين، جند أن املهاجر يعين الشـــــــــــــــخص املقيم يف دولة      
، ميكن ابلتايلو وحيمل جنســــــــــية غري جنســــــــــية الدولة اليت يقيم هبا. غري دولته األصــــــــــلية 

تعريف اهلجرة أب�ا عملية إنتقال شــخص من بلده األصــلي إىل بلد آخر هبدف اإلقامة 
 بصفة دائمة أو مؤقتة.
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وتتعدد دالالت اهلجرة بني هجرة ســــــــــــرية وهجرة غري قانونية وهجرة غري نظامية وهجرة 
غري شرعية واليت تعين يف جمملها إنتقال فرد أو مجاعة من مكان إىل آخر عن طريق الرب 

  ا.دوليأو اجلو أو البحر بطرق سرية خمالفة لقوانني اهلجرة املتعارف عليها 

هي" إنتقال املهاجر من مكان إىل آخر تسلال  االصطالحواهلجرة غري الشرعية يف      
.و يتفق البعض يف هذا الصــــــــدد على 2دون أتشــــــــرية أو إذن دخول مســــــــبق أو الحق "

التعريف الذي قدمته األمم املتحدة بشـــــــــــــأن تعريف اهلجرة غري الشـــــــــــــرعية يف بروتوكوهلا 
ها أب�ا تدبري وطنية، إذ يعرفاملكمل إلتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة غري ال

اخلروج غري املشـــــروع لشـــــخص ما أو جمموعة من األشـــــخاص إىل دولة ليســـــوا طرفا من 
رعا�ها أو من املقيمني هبا، عن طريق عبور احلدود دون تقيد ابلشروط الالزمة للدخول 

 املشروع هلذه الدولة.

ة ال بد من ري الشـــــــــــــــرعياحلديث عن اهلجرة غ إنه يفوترتيبا على الســـــــــــــــابق ميكن القول 
 التمييز بني أشكال ثالث من الدول:

 اجتماعياو وهي الدول اليت تعرف واقعا سياسيا، إقتصاد�  :وانطالقدول تصدير  -
معينا مما يدفع ابلعديد من مواطنيها إىل اهلجرة غري الشــــــــــــرعية، مثل: إفريقيا، ودول 

 العامل الثالث؛
وهي احملطة اليت تكون يف بعض األحيان ضــــــرورية للوصــــــول إىل الدول  دول عبور: -

يتم فيها حشـــــــــــــــد املزيد من هذه احملطة قاعدة خلفية وقد تشـــــــــــــــكلاملســـــــــــــــتقبلة، 
 اإلستعدادت للوصول للبلد املستقبل، مثل: اجلزائر ودول املغرب العريب؛

شـــرعي لوهي الدول اليت تشـــكل ابلنســـبة للمهاجر غري ا دول إســتقبال مســتهدفة: -
ودة من فرص غري موجحســــب معتقده –حمطة الوصــــول واإلســــتقرار، مبا متنحه 

 يف وطنه، مثل: فرنسا، إيطاليا، إسبانيا أو دول العامل املتطور.
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ابإلضـــــــــافة و  فإنه-املغاربية حتديدا  الدول- منطقة الشـــــــمال اإلفريقي وابلنســـــــــبة لدول
مماعبور،تللعمق اإلفريقي حمطالكو�ا دول إنطالق ابلنســــبة ملواطنيها فإ�ا ابلنســــبة

 .3يزيد من تعقيد عملية املراقبة احلدودية حيث تكون مزدوجة دخوال وخروجا

من هنا ســــنتعرض لتحديد هذه الظاهرة وإبراز األســــباب والعوامل اليت تدفع إىل اللجوء 
، فتنامي ظاهرة اهلجرة غري الشـــــــــــرعية يرجع إىل جمموعة من الدوافع إليها وحجم تطورها

ىل تبين اليت تدفع األفراد إ والسياسي واالجتماعي االقتصاديواإلرهاصات ذات الطابع 
 خيار اهلجرة. 

 

 

 ثانيا: نبذة تارخيية حول ظاهرة اهلجرة يف مشال إفريقيا:

ميكن التأريخ لبداية ظاهرة اهلجرة بني دول الشــــمال اإلفريقي ودول جنوب أورواب       
رة ، حيث تعود أول موجات اهلجاالســـــتعمارية(فرنســـــا على وجه اخلصـــــوص) إىل الفرتة 

اجلزائرية إىل فرنســــا إىل �اية القرن التاســــع عشــــر. حيث مت نقل أكثر من مليون جندي 
 –مرة إىل مســـــــــــرح العمليات القتالية على اجلبهة الفرنســـــــــــية من الدول املغاربية املســـــــــــتع

م، إســتعانت احلكومة الفرنســية ابليد 1919األملانية أثناء احلرب العاملية األوىل. و بعد 
العاملة اجلزائرية إلعادة بناء ما خربته احلرب لكن ســـــــرعان ما مت طردهم بســـــــبب األزمة 

يو أثناء احلرب العاملية الثانية، لكن م ، ليتكرر نفس الســــــينار 1929ســــــنة  االقتصــــــادية
م بقي عدد 1945نســــبة اجلزائريني كانت أهم من نســــبة املغاربة أو التونســــيني، و بعد 

ال أبس به من اجلنود ذوي األصــــــــــول املغاربية يف فرنســــــــــا لتلتحق هبم موجة جديدة من 
مســــينيات خلاملهاجرين العمال إذ قدر عدد املهاجرين املغاربيني يف فرنســــا يف منتصــــف ا

آالف  5ألف مغريب، و 20ألف جزائري،  220ألف فرد، من بينهم  250حبوايل 
 .4تونسي
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ابلنســـــبة  1962ابلنســـــبة إىل تونس واملغرب،  1956الدول املغاربية ( وبعد اســـــتقالل
إىل اجلزائر) أبرمـت هـذه األخرية عـدة إتفـاقيـات مع فرنســــــــــــــــا لتقنني وتنظيم هجرة اليـد 

إىل تضــــــــاعف عدد املهاجرين املغاربيني يف ه اخلصــــــــوص ما أدىالعاملة حنوها على وج
مليون نســـمة، حيث تزايد عدد املهاجرين املغاربة عشـــر  41.ليصـــل عددهم إىل  أورواب

مرات، بينما تضــــــــاعف عدد التونســــــــيني ســــــــتة مرات واجلزائريني مرتني ونصــــــــف خالل 
 عشرية السبعينيات.

ن إبتداءا م أوروابم واألزمة اإلقتصـــــــــــادية اليت عرفتها 1973وبعد األزمة النفطية ســـــــــــنة 
م، قررت احلكومات األروبية تضـــــــييق ســـــــياســـــــة اهلجرة اليت مل تعد ممكنة إال يف 1974

 400 12إطار ســــــــياســــــــة التجمع العائلي، ليصــــــــبح عدد املهاجرين يقدر ســــــــنو� ب 
م، قامت الدول األروبية إبعادة النظر 1979ة الصــدمة النفطية الثانية ســن مهاجر. بعد

ســـياســة (حتفيزي و تقييدي (إغالق احلدود)،  ابجتاهيف ســـياســـاهتا املتعلقة ابهلجرة وذلك 
إجراءات دمج املهاجرين املقيمني وخاصـــــــــة فيما (وإجيايب املســـــــــاعدة من أجل العودة)، 

 .5يتعلق جبمع مشل العائالت)

ة الشـــــــرعية واملنظمة بفعل الســـــــتار احلديدي أدى هذا التضـــــــييق على ســـــــياســـــــات اهلجر 
متاما  ونظام شـــنغن) إىل نتيجة عكســـية أورواباجلديد على طول البحر املتوســـط (القلعة 

متثلت يف تزايد مطرد ألعداد املهاجرين الســــــــــــريني (غري الشــــــــــــرعية) الذي يســــــــــــعون إىل 
وظائف اليت لاب اضـــطلعواالدخول إىل الفضـــاء األرويب بشـــىت الســـبل والوســـائل، حىت لو 

 6يرفضها األروبيون أل�ا خطرية

وتكمن املفارقة هنا يف حتول الدول املغاربية من دول مصــــــــدر للهجرة الشــــــــرعية إىل     
دول مصــــــدر وعبور للهجرة غري الشــــــرعية منذ بداية التســــــعينيات لتعرف تزايدا كبريا يف 

جانب أكثر رين واألمثال، تضــــاعف عدد املهاجفبالنســــبة إلســــبانيا اجلديد.بداية القرن 
ماليني  4ألف فرد إىل  500م لينتقل من 2007م و1992مرات بني عامي  8من 

م 1970ضـــــــــــــــعفــا بني  30ألف فرد، بينمــا إرتفع عــدد املهــاجرين يف إيطــاليــا  200و
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 341مليون وم (2007وم 2000أضــــــعاف بني عام  3م، ومبا يقرتب من 2007و
 .7م)2007لف مهاجر سنة أ 330ماليني و 3م إىل 2000ألف مهاجر سنة 

 روبيةاألو حاول األوربيون إجياد حلول مشــــــــــرتكة لظاهرة اهلجرة، عمدت ندوة برشــــــــــلونة 
م) إىل طرح مقاربة جديدة بني دول اإلحتاد 1995نوفمرب  28-27املتوسطية األوىل (

الشــــــــمال اإلفريقي حتديدا) تقوم على تفاعل عناصــــــــر  (دولاألرويب والدول املتوســــــــطية 
:" ال إستقرار من دون أمن، وال أمن من دون حر�ت، وال حر�ت من املعادلة التالية
فكانت احملاور الثالثة للبيان اخلتامي ترتكز على اجلوانب الســـــــــــــــياســـــــــــــــية دون تنمية". 

 نسانية.والثقافية واإل واالجتماعيةواألمنية، اإلقتصادية واملالية، 

واملالحظ من خالل التتبع التارخيي لظاهرة اهلجرة يف منطقة مشال إفريقيا أ�ا مل تنفصـــل 
عن العامل اإلقتصــــــــادي الذي يشــــــــكل حمور عجلة التنمية يف هذه الدول كاليد العاملة 
وهجرهتا، وأتثري األزمات اإلقتصــادية للنظام الدويل، واجلانب املايل وهو ما يؤشــر لواقع 

 بني اهلجرة والتنمية يف املنطقة. العالقة

ثالثا: أمهية اهلجرة والتنمية يف املنطقة:

أصـــــــبحت العالقة بني اهلجرة والتنمية قضـــــــية مركزية يف إشـــــــكالية اهلجرة يف منطقة      
مــا بني الظــاهرتني يتمثــل يف حتويالت الــدخــل و  االرتبــاطمشــال إفريقيــا، حيــث أن هــذا 

على خمتلف القطاعات، ونقل الدراية مع تقييم  يرافق ذلك من خمصــــــــــــصــــــــــــات هلا أثرها
 اإلمكا�ت اليت تتيحها الدراية وأشكال توظيفها يف تنمية الدول املعنية. 

وتتسم العالقة بني اهلجرة الدولية والتنمية ابلتعقيد نظرا أل�ا تنطوي على أبعاد أساسية 
خرى خرى أطراف أوإجتماعية وثقافية وقانونية من جهة، ومتس من جهة أ واقتصــــــــــادية

مؤثرة عديدة داخل البلدان األصـــــــــــــلية للمغرتبني وبلدان العبور وبلدان املهجر على حد 
إىل  جتماعيةاالالتحويالت املالية للمهاجرين ونقل التكنولوجيا والقيم ســـــواء. وتشـــــكل

بلدا�م األصـــــــــــلية أحد اجلســـــــــــور القوية اليت تربط اهلجرة والتنمية، حيث تســـــــــــاهم هذه 
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يف عمليــة التنميــة والتعجيــل هبــا إذا مــا هتيــأت بعض الظروف املواتيــة على  التحويالت
 صعيد البلدان األصلية وبلدان املهجر.

وينجم عن العالقة بني اهلجرة والتنمية آاثر ســـلبية على مناطق النزوح على حنو يزيد من 
 حدة عدم التوازن بني املناطق الريفية واحلضرية، وفقد ذوي الكفاءات.

وحمور العالقــة بني اهلجرة والتنميــة هي حيــاة املهــاجرين، حيــث إذا تغريت حيــاهتم       
تغريت عالقاهتم ابلبلدان األصــــــــــلية، ما يؤدي إىل تغري مســــــــــامهتهم يف عملية التنمية يف 
بلــدا�م األصـــــــــــــــليــة بعــد ميالد اجليلني الثــاين والثــالــث يف املهجر، وبروز املواطن املزدوج 

 جديدة من اهلجرة.اجلنسية، وظهور أشكال 

 ابلتنمية أمهية خاصـــــة لدول مشال إفريقيا، حيث وارتباطهاوتتســـــم مســـــألة اهلجرة        
تزخر هذه الدول برصيد كبري من املغرتبني الذين شهدت حتويالهتم ز�دة كبرية على حنو 
أصـــــــــــبحت فيه مصـــــــــــدرا مثينا لتوفري العمالت األجنبية، ابإلضـــــــــــافة إىل ذلك أضـــــــــــحى 

شـــــــكلون طبقة مســـــــتثمرة يف خمتلف النواحي اإلقتصـــــــادية يف بلدان املهجر. املهاجرون ي
وجتدر اإلشـــــــــــــــارة إىل أن ظاهرة هجرة ذوي الكفاءات العالية شـــــــــــــــهدت تزايدا كبريا يف 
الســنوات األخرية على حنو أدى إىل إســتنزاف مورد من املوارد النادرة. وتشــري التقديرات 

س واملغرب ممن أكملوا الدراســــــة اجلامعية الذين إىل أن نســــــبة املهاجرين من اجلزائر وتون
ابملائة  15يعيشــــون يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اإلقتصــــادي ترتاوح بني 

 ابملائة، وهناك إدراك متزايد للتحد�ت اليت تفرضها اهلجرة. 18و

 رابعا: أسباب تنامي الظاهرة:

ميكن إمجال األســـــــــــــــباب والعوامل اليت تؤدي إىل اهلجرة غري الشـــــــــــــــرعية لألفراد إىل     
 العناصر التالية:

مســـــــــــــــتو�ت التقدم اإلقتصـــــــــــــــادي  ابختالفتلك املتعلقة  أســـــــــــباب إقتصـــــــــــادية:-أ
واإلجتماعي، فاألفراد ينتقلون من املنطقة حيث مســـــــتو�ت الدخل والشـــــــغل والظروف 

منخفضــــــــــــة إىل املناطق حيث هذه األخرية مرتفعة لرفع من ســــــــــــكن وتعليم  االجتماعية
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 فارق إجيايب بني األجور احلالية يف اهلجرة ضــــــمانمســــــتوى معيشــــــتهم، ألن اهلدف من 
دولـــة األصـــــــــــــــــل وبني األجور املنتظرة يف الـــدولـــة املســـــــــــــــتقبلـــة، وحســـــــــــــــــب األســـــــــــــــتـــاذ 

، فكلما 8رد فعل جتاه التخلف اإلقتصادي اهلجرة هي فإن G.P.Tapinosاتبينو
 األفراد.زاد الفارق يف مستو�ت الشغل والدخل زادت دوافع اهلجرة لدى 

 اختالف ســـــــــــط فإنللمتو متثل دول الضـــــــــــفة اجلنوبية  ابعتبارهاففي منطقة مشال إفريقيا 
املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي سواء الفردي والوطين بينها وبني دول الضفة الشمالية 
يبدو واضــــحا جدا وذلك من خالل مقارنة مؤشــــر الناتج الداخلي اخلام ونصــــيب الفرد 

 الشمال.منه، ذلك ما يشكل عامال مساعدا للهجرة حنو 

دمها يعرف وغرافيا، أحإن اهلجرة تدور يف جمالني خمتلفني دميأســـــــــــباب إجتماعية: -ب
ز�دة ســــــــكانية تصــــــــل إىل حد العجز عن تلبية الطلب الوطين على الشــــــــغل والســــــــكن 

... ويعرف اآلخر إخنفاضــــــــــا يف عدد الســــــــــكان خاصــــــــــة نســــــــــبة االجتماعيةواخلدمات 
الشـــــباب، فبالنســـــبة لدول شـــــرق املتوســـــط ومشال إفريقيا، فإن منوها الســـــكاين حســـــب 

ســنة القادمة، ففي ســنة  20على مدى  لالرتفاعمرشــح تقديرات منظمة األمم املتحدة 
مليون  300مثال، قدر عدد ســــــــــــكان الدول املطلة على املتوســــــــــــط أكثر من  1997

 .92025مليون نسمة يف  500نسمة وسيصل عددهم إىل ما يقارب 

 الدميغرايف جند مشـــــــكلة البطالة، فإذا كان الفرد العامل لالنفجارومن النتائج األوىل     
الـــدخـــل مربر كـــاف للهجرة بغرض رفع مـــداخيلـــه، فـــإن العـــاطـــل عن  اخنفـــاضأن يرى 

العمل يرى أن مربره أكثر من كايف، لذا تعترب البطالة أحد األســــــــباب الرئيســــــــية للهجرة 
إىل اخلــارج طلبــا للعمــل، وتزداد حــدة البطــالــة يف دول العــامل الثــالــث ومنهــا فــالبطــالــة يف 

لة يف ســـــــــــــجل معدل البطا العامل فقدت البطالة يف إفريقيا عموما ، هي من أعلى معدال
م، لريتفع  2006م و1996إفريقيا جنوب الصــــحراء ز�دة طفيفة يف الفرتة بني عامي 

ابملائة، وذلك رغم حتقيق الناتج احمللي اإلمجايل منوا ســـــــــــــــنو�  9 ,8ابملئة إىل 9 ,2من
ابملئة ، 12, 2ائة إىلابمل 13وقد تراجع معدل البطالة يف مشال إفريقيا من  9,3قدره 

املتقــدمــة ومنهــا دول مشــال  االقتصــــــــــــــــاداتمن جهــة أخرى اخنفض معــدل البطــالــة يف 
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، ويعزى ذلك إىل شدة 2006ابملائة عام  6, 2إىل 1996يف عام 8,7املتوسط، من
ومتس البطالة يف  10النمو اإلقتصــــــــادي وتباطؤ النمو يف قوة العمل وز�دة إنتاجية العمل

 7 من الشــــباب مبا فيهم أصــــحاب الشــــهادات اجلامعية واملقدرة بنســــبةاجلزائر عدد كبري
,23 11 

وكنتيجة ضــــــــمنية للبطالة تتدىن مســــــــتو�ت املعيشــــــــة، وتنتج أزمة الســــــــكن كنتيجة      
 منطقية لألسباب السابق ذكرها.

 أسباب سياسية:-ج

متيزت �اية القرن العشـــرين حبركات هامة من الالجئني بصـــفة فردية أو مجاعية من جراء 
الناجم  اراالســـتقر احلروب والنزاعات اليت عرفتها عديد من مناطق العامل، حيث إن عدم 

عن احلروب األهلية والنزاعات وإنتهاكات حقوق اإلنســـان بســـبب إنتماءاهتم العرقية أو 
ى يعد أحد األســـباب الرئيســـية حلركات اهلجرة اليت جترب األفراد عل الدينية أو الســـياســـية،

ـــــه ابهلجرة  ـــــا، وهو مـــــا يطلق علي ـــــة إىل أخرى أكثر أمن ـــــاطق غري اآلمن النزوح من املن
 .12أو اللجوء السياسي االضطرارية

وتعترب منطقة جنوب املتوسط خاصة، وإفريقيا بصفة عامة من أهم املناطق املصدرة     
ملنطقة. اواملســتقبلة لالجئني بســبب احلروب وعدم اإلســتقرار الداخلي الذي تعرفه دول 

هـــذا اإلطـــار ميكن القول أبن منطقـــة املغرب العريب تعترب منطقـــة عبور رئيســـــــــــــــيـــة  ويف
 من إفريقيا خاصـــــــــــــــة منطقة البحريات الكربى، فاململكة لالجئني واملهاجرين القادمني

 100املغربية تعد نقطة عبور رئيسية عرب إسبانيا، حيث تعرب عرب أراضيها سنو� حوايل 
جل بني ســنيت  م حوايل  2001م و1997شــاحنة متر عرب مضــيق جبل طارق، وقد ســُ

 ضحية غرق يف املضيق. 3286

 ي األخرى منــــاطق عبور للمهــــاجرين القــــادمني منوتعترب اجلزائر وتونس وليبيــــا ه     
إفريقيا الســوداء حيث بدأت هذه الدول تعرف إنتشــارا ملفتا لألفارقة املهاجرين. وجيب 
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ورواب واليت أ املغرب إىلوواجلزائر تونس اإلشـــارة أيضـــا إىل هجرة املعارضـــة الســـياســـية يف 
 وجدت فيها ملجأ آمنا.

هلجرة غري الشـــــــــــــــرعية منها: الدوافع اإلقليمية هناك أســـــــــــــــباب ودوافع أخرى لظاهرة او 
 جملال. لكناواجلغرافية، التارخيية، اإلعالمية والنفســية ودور الســياســات األوروبية يف هذا 

يظل أمهها العامل اإلقتصـــــــــــــادي الذي يتحدد يف متغريات عدة منها الفارق اإلجيايب يف 
فعل  ة الســــــرية هي ردمســــــتوى الدخل املنعكس حتما على املســــــتوى املعيشــــــي، فاهلجر 

هذا النوع من الدوافع يرتبط ابألســــاس إبشــــكالية حتقيق التنمية  13للتخلف اإلقتصــــادي
يف الــدول القطريــة خــاصــــــــــــــــة الــدول النــاميــة ودول مشــال إفريقيــا مبــا فيهــا اجلزائر. حيــث 
أكدت خمتلف األدبيات اإلقتصـــــادية على الفوارق اجلغرافية يف توزيع الدخل بني األفراد 

تصــاديني كعامل رئيســي مســبب للهجرة اخلارجية، وقد أدجمت مقاربة اهلجرة كعامل اإلق
 14ميسر حلياة إقتصادية أفضل مقارنة مبا هي عليه يف بلدان األصل

 خامسا: آثار اهلجرة غري الشرعية على مستوى التنمية يف املنطقة:

إذا كانت اهلجرة الشـــــــــــــــرعية هلا أتثري على الدول األطراف يف الظاهرة، فإن اهلجرة غري 
 الشرعية كذلك ينم عنها آاثر على القاعدة التنموية، من أمهها: 

 اليت تعترب ثروة مشـــــــرتكة بني البلد األصـــــــل والدولة املســـــــتقبلة يف هجرة الكفاءات: -
واملهنية  تنمية، فاملهارات الفنيةعامل أصــــــــــــــبح فيه إقتصــــــــــــــاد املعرفة يشــــــــــــــكل رافعة لل

املكتســـــــــــــــبــــة يف بالد املهجر واإلمكــــانيــــة املهمــــة للتنميــــة يف منطقــــة مشــــال إفريقيـــا 
واإلمكانيات املســــــتقبلية خللق أنشــــــطة جديدة مولدة لفرص العمل متثل أوراقا راحبة 

 ، وهو ما يعترب بديل اإلستحالة توقيف هذه اهلجرة.االهتمامتستحق 
ر اهلجرة، ففي القطاع الفالحي تتباين آاث دية للتحويالت املالية:اآلاثر اإلقتصـــــــــا -

فإذا كان رحيل الشـــــباب يؤدي يف بعض املناطق إىل اضـــــمحالل القطاع الفالحي، 
 نعكــاساإال أنــه ويف حــاالت أخرى، فــإن التحويالت املــاليــة للمهــاجرين يكون هلــا 

هو ما ط الفالحي و إجيايب على اجملال القروي حيث يؤدي ذلك إىل تطوير النشـــــــــــــــا
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 ملســـتغلة.ايتجلى يف توســـيع املســـاحة وعصـــرنة وســـائل اإلنتاج يف األراضـــي العائلية 
ومن اآلاثر اإلجيابية للتحويالت املالية للمغرتبني مســامهتها يف دعم ســيولة اإلقتصــاد 

 دخاراوإنعاش القطاع البنكي. وتشـــــري املعطيات املتوفرة ابلنســـــبة للمغرب مثال، أن 
ابملائة من جمموع  28وهو ما ميثل  درهم،م مليار  2003تعدى ســـــــــــــنة  املهاجرين

 الودائع اجلارية يف النظام البنكي املغريب.
ية مرتبطة اهلجرة غري الشرع نإ اإلنسانية:اهلجرة غري الشرعية ومستو�ت التنمية  -

ية مبســتو�ت التنمية اإلنســانية املختلفة حتديدا يف دول مشال إفريقيا، فالتقارير الســنو 
ترى أن التنميــة اإلنســــــــــــــــانيــة هتــدف إىل حتقيق حيــاة مالئمــة للفرد PNUDل: 

ومن مؤشــــــــــــرات هذا النوع من  .15وتوســــــــــــيع خياراته لتتحول الثروة إىل أداة خلدمته
والذي  PovertyIndex Humainالب شــــــــــــريالتنمية جند مؤشــــــــــــر الفقر 

يعرف الفقر أبنه " حرمان الفرد من العناصــــر األســــاســــية للتنمية اإلنســــانية واملتمثلة 
لكن  16يف رعاية صــحية جيدة ومســتوى تعليمي مرضــي ومســتوى معيشــي مقبول "

لة يف: رعية يفقد الفرد حاجياته األساسية املتمثيف ظل تنامي ظاهرة اهلجرة غري الش
الصــــحة، التعليم واملســــتوى املعيشــــي اجليد، وهي العوامل اليت تؤدي حبســــب مقاربة 
احلاجات األساسية إىل فقدان املستلزمات احليوية، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى 

 الرفاهية لدى الفرد.
تفاوت املداخيل على صــــــــــــعيد الفرد (الالتكافئ يف توزيع الدخل العاملي)، إذ يعترب  -

هذا األمر من أهم أســــــــباب تراجع التنمية بشــــــــكل عام والتنمية اإلنســــــــانية بصــــــــفة 
فالدخل هو أهم  17ابلوضـــــــع الراهن الرضـــــــاخاصـــــــة، إذ أ�ا متثل من أهم مصـــــــادر 

الفقر  اعارتفلتكافؤ فيه هو مصــــــدر دعائم التنمية اإلنســــــانية، إضــــــافة إىل أن عدم ا
وهو مــا يتعــارض مع األهــداف اإلمنــائيــة لأللفيــة اليت أطلقتهــا األمم املتحــدة واليت 

 هتدف إىل ختفيض معدل الفقر إىل النصف.
للهجرة غري الشـــــــــــــرعية نتائج ســـــــــــــلبية عديدة على مســـــــــــــتوى التنمية اإلقتصـــــــــــــادية  -

من خالل  املهـــاجرين اجتـــاهينهـــا يف منطقـــة مشـــال إفريقيـــا، من ب واالجتمـــاعيـــة للفرد
اهلجرة إىل الســـــــــــــــكن يف األحياء املتخلفة والفقرية، ومن مث فهم يعيشـــــــــــــــون يف هذه 
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كما أن غالبية املهاجرين يكونون ذوي مســتو�ت   متدنية.املناطق يف حدود معيشــة 
ون متدنية، أو من ثقافات خمتلفة وبذلك فال يكون واقتصـــــــــــــــاديةوتعليمية  اجتماعية
ع خاصـــــــــــة م اضـــــــــــطرادبينهم، وهذه الظروف يف  االجتماعي االندماجى قادرين عل

ز�دة موجــة اهلجرة يف دول العــامل الثــالــث عمومــا ويف منطقــة مشــال إفريقيــا حتــديــدا، 
ســــــــبتمرب  15و 14اهلجرات الدولية والتنمية (حيث ورد يف تقرير األمني العام عن

نصـــــــــــــف مليون و  192يل حوا)، أن التعداد اإلمجايل للهجرة يف العامل يبلغ 2006
 .18املليون مهاجر سري

إن تنوع األخطار النامجة عن اهلجرة غري الشرعية بني أخطار إقتصادية و إجتماعية  -
وســـياســـية، هذا ابإلضـــافة إىل األخطار األمنية خاصـــة يف ظل الرتابط العضـــوي بني 
اهلجرة غري الشـــــــــــرعية واجلرمية املنظمة، وهي الوضـــــــــــعية اليت تفقد البلد األصـــــــــــل يف 

 نية مستقرة للتنمية املستدامة. منطقة مشال إفريقيا بيئة أمنية متكي
لقد فرضــــت هذه النتائج اخلطرية للهجرة غري الشــــرعية على دول املنطقة التحرك يف 

من خالل  الظــــاهرة،إطــــار املنظمــــات اإلقليميــــة للبحــــث عن حلول دائمــــة هلــــذه 
 وسائل آليات عديدة تندرج يف إطار املقاربة التنموية. استخدام

ـــات الكفيل ـــياس ـــا: أهم الس ـــادس ـــرعية س ة مبلف اهلجرة غري الش
 والتنمية:

طقة على التنمية يف من وانعكاســــــــاهتاللقضــــــــاء على أخطار اهلجرة غري الشــــــــرعية        
مشــال إفريقيــا إختــذت جمموعــة من اإلجراءات والرتتيبــات اليت تعترب التنميــة مقــاربــة حلــل 
إشـــــــــــــــكـــاليـــة تنـــامي الظـــاهرة، ويف نفس الوقـــت اهلجرة كعـــامـــل للتنميـــة، ومن بني هـــذه 

 اخلطوات العملية ما يلي:

أحد  هجرة هيإن تنمية اقتصـــــــاد�ت الدول املصـــــــدرة لل التعاون من أجل التنمية: -
الطرق الكفيلـة إبيقـاف اهلجرة أو على األقـل التقليـل منهـا، كو�ـا تؤثر على اهلجرة 

نمية من أن الت انطالقامن الداخل مبا يضـــمن إســـتقرار الســـكان يف الدول األصـــلية، 
تؤدي إىل خلق مناصــــــب للشــــــغل وإزالة الفوارق يف مســــــتو�ت املعيشــــــة بينها وبني 
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ة جنوب املتوســــــــــط وحتديدا دول منطقة مشال إفريقيا الدول املســــــــــتقبلة، فمســــــــــاعد
مســألة ال بد منها لضــمان إســتقرار املنطقة وإيقاف ضــغط اهلجرة. وتتم التنمية عن 

األجنيب  راالســتثما وتشــجيع وجلب، واالقتصــاديةطريق دعم اإلصــالحات اهليكلية 
الدول يف  التجارية، ويعترب الدعم املقدم هلذه وحترير املبادالتاألورويب إىل املنطقة، 

أداة مـــاليـــة مهمـــة يف يـــد  19الـــذي يتم على مرحلتني Medaميــداإطـــار بر�مج 
 20اإلحتاد األورويب من أجل إجناح مشروع الشراكة مع دول مشال وإفريقيا واملتوسط

 :التنميةاهلجرة عامال من عوامل  اعتباروضـــــــــع ســـــــــياســـــــــة للهجرة قائمة على  -
 يةاجلمعالشـــــــــبكات  وتطوير ودعمذلك إبنشـــــــــاء مراصـــــــــد إقليمية لإلعالم،  نويكو 

طري مجعيات املهجر يف تكوين وأت وإشراك بلداناملستقلة املكلفة بتأطري املهاجرين، 
املهاجرين اليت تســـــعى إىل تنمية البلدان املصـــــدرة للهجرة، وإنشـــــاء بنك للكفاءات 

 املقيمة ابخلارج.
القيام إبجراءات مناســـبة كفيلة ابلقضـــاء على ظاهرة هجرة األدمغة أو التقليص  -

 ذلك من خالل تعزيز كيفية جذب مويت خالل:منها أو إجياد بديل هلا وذلك من 
 وإنشـــــــــــــــــاء شـــــــــــــــبكــاتاملنطقــة لتحفيز عودة الكفــاءات يف اخلــارج مــاد� ومعنو�، 

يع البحث حقيقية لتشـــــــــج وتطبيق ســـــــــياســـــــــةالكفاءات يف اخلارج وبطريقة متوازية، 
بني  الاالتصــــــــــــــــ وتعزيز قنواتوالتنميــة، وذلــك بتطوير مراكز البحــث واملعــاهــد...، 

 الكفاءات ومناطقهم األصلية.
ية ز�دة عـدد الوكـاالت البنك حتفيز التحويالت وتشـــــــــــجيعها من خالل ما يلي: -

 نوالتقليص مواملؤســـــــــــــــســـــــــــــــــات املــاليــة األخرى العــاملــة يف خمتلف بلــدان املهجر، 
مصــــاريف التحويالت وتقدمي عالوات وحمفزات أخرى عن احلســــاابت اليت يفتحها 

ر، ملكافحة منافســــــة شــــــبكات البنوك يف بلدان املهج وتبين اســــــرتاتيجيةاملهاجرون، 
التواصل من اإلشهار و  واالستثمار يفتوعية يف صفوف املهاجرين،  والقيام حبمالت

 نكية الوطنية.أجل التعريف ابملزا� ومنتجات املؤسسات الب
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ســــــــبة خاصــــــــة يف القطاعات الواعدة ابلن يف بلدا�م: لالســــــتثمارتوعية املهاجرين  -
للتنمية املســـــتدامة، وذلك من خالل توفري تكوين يف جمال إنشـــــاء املقاوالت لفائدة 

 .االستثماراملهاجرين الراغبني يف 
: ســـطبني بلدان منطقة البحر األبيض املتو  واالســـرتاتيجياتتنســـيق اإلجراءات  -

من أجل وضـــع حلول دائمة ومســـتمرة تقضـــي بتحمل املســـؤولية املشـــرتكة يف اجملال 
اإلقتصــــادي واإلجتماعي، ودعم دول الشــــمال اإلفريقي يف الضــــفة اجلنوبية حىت ال 

 .21تكون معربا للمهاجرين غري الشرعيني، وال ُحتمل عبئ جماهبة الظاهرة مبفردها
 :أتســــيس خطة عمل من أجل ســــياســــة إفريقية موحدة يف جمايل اهلجرة والتنمية -

وذلك هبدف ضــــــــــــــمان مواجهة فعالة للتحد�ت اليت تطرحها مســــــــــــــألة اهلجرة حنو 
وحدة جتمع م اســــــرتاتيجيةالبلدان اإلفريقية واألوروبية، حيث تتجلى ضــــــرورة وضــــــع 
يها حلول متوازنة تراعى فبني بلدان املنشــــــــــأ واجلهة املقصــــــــــودة معا، من أجل إجياد 

عقد يف هذا اإلطار يف شـــــــــــــــهر أفريل  دالظاهرة. وقالبلدان املعنية هبذه مصـــــــــــــــاحل
يف اجلزائر بني اخلرباء األفـــارقـــة والـــدوليني يف جمـــال اهلجرة حول  اجتمـــاعم 2006

موضــوع "اهلجرة والتنمية"، تطبيقا للقرار الصــادر عن قمة اإلحتاد اإلفريقي ابخلرطوم 
من اجلزائر، كما �قشـــــت منظمة اإلحتاد  اقرتاحم بناءا على 2006جانفي  23يف 

ايل حول إمكانية إنشـــــــــــــــاء مركز اإلفريقي من جهة أخرى الفكرة اليت تقدمت هبا م
األمر الذي إبمكا�ا ملســـــاعدة على  واهلجرة. وهإفريقي للدراســـــات والبحث حول 

إعداد حتاليل حول أثر اهلجرة على مشــــــــاريع التنمية وإدماجها كعنصــــــــر أســــــــاســــــــي 
للتخفيض من نســـبة الفقر، وإدراجها يف نقاشـــات  االســـرتاتيجيةضـــمن املخططات 

 .29بتعزيز قدرات املؤسسات اإلفريقيةأهداف األلفية للتنمية 
 اخلامتة:

من خالل هذه الدراســــــة أن ظاهرة اهلجرة الشــــــرعية يف منطقة مشال إفريقيا  اتضــــــحلقد 
ن ودوافع أخرى، لك واالجتماعيةتعود إىل جمموعة من األســــــــباب الســــــــياســــــــية واألمنية 

تنامي هذه الظاهرة وز�دة وتريهتا يرجع إىل العوامل ذات الطابع اإلقتصـــــادي ابألســـــاس 
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 الظاهرة إبشــــــكالية التنمية، اليت تتضــــــح جليا يف التباين الصــــــارخ يف ارتباطوخصــــــوصــــــا 
املســــتوى اإلقتصــــادي بني دول منطقة مشال إفريقيا الطاردة والدول األوروبية املســــتقبلة، 

 أجور ومستو�ت املعيشة.  واخنفاضلة فرص العمل وق

نتوهم أنه من املمكن معاجلة إشـــــــــــــــكالية اهلجرة ابللجوء إىل الوســـــــــــــــائل  أالوعليه جيب 
األمنية فقط بل إن األمر يتطلب �جا شامال ومتكامال ومدعوما ومتواز� تندرج أهدافه 

ذا النهج يف اإلطار الزمين، ويســـــــتلزم ه اختاذهاوســـــــياســـــــاته املعتمدة والتدابري اليت جيب 
قيمة اهلجرة الشــــرعية)، ومحاية اجملموعات امل(األشــــخاص معاجلة املســــائل املتعلقة بتنقل 

شـــــــــــــــرعيا إىل جانب الربط بني اهلجرة والتنمية على املســـــــــــــــتوى الوطين والقاري (إفريقيا 
 وأرواب). 

تقدمة تباين رهيب بني الدول املوعلى العموم تبقى الظاهرة مســتمرة طاملا هناك         
والدول املتخلفة خاصــــــــــــة الفقرية منها، طاملا ال توجد نية حقيقية لدى الدول املتقدمة، 

فع ر من أجل العمل على مســــــاعدة تلك الدول على إحداث تنمية حقيقية يف بلدا�ا لل
 من املستوى املعيشي لشعوهبا.
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